
Reunião Ordinária do dia 19/04/2012

Aos dezenove  dias do mês de abril de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, situada à Rua Joaquim 

André número oitocentos e noventa e cinco, nesta, ocorreu reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social  

com a presença dos conselheiros:  Ângela Maria Sturion; Augusto Barbieri; Maria Beatriz Silloto Dias de Souza; Vaine  

Regina Rezende Spadotto; Silvia Del Carmen Perez Espinosa Gonçalves; Andréia Golinelli; Marina Montebello Furlan. 

Justificaram a ausência: Rosimeire Aparecida Bueno Jorge; Marlene Cordeiro Carvalho de Souza; Maria Cecília Kerches de  

Menezes; Marcel Gustavo Zotelli; Priscilla Fernanda Rocha; Marinelza da Silva; Márcia Juliana Cardoso Murer; Vanessa  

Godoy Chiodi; Patrocínio Lemos de Jesus; Maria Isabel Silva; Roberta Campos Costa de Souza; Regina da Costa. A vice-

Presidente Silvia Del Carmen Perez Espinoza Gonçalves, assumiu a reunião uma vez que a presidente, devido a outros  

compromissos  não  pode  comparecer.  Em seguida  a  presidente  em exercício  solicitou  a  mim Vaine  Regina  Rezende  

Spadotto que fizesse a e a leitura da ata do dia cinco de abril  de dois mil  e doze que foi aprovada por todos,  e que  

secretariasse a reunião.  Sílvia apresentou o pedido de desligamento do conselheiro Gentil Benedito Canho Junior e na  

sequência expôs que a mesa diretora se reuniu anteriormente com Srª Ana Giusti e discutiu o assunto tendo como proposta a  

contratação de assessoria com o objetivo de organizar e facilitar o processo de criação das comissões locais e que em  

consulta feita à jurídica do município foi orientadas sobre a importância de criação de uma lei municipal que regulamente o 

funcionamento das comissões  locais.  Considerando ser esta,  uma das propostas feitas nas VII e VIII  Conferências do 

CMAS, Silvia apresentou a plenária, a proposta de assessoria com a Sra. Ana Giusti, no valor de cinco mil reais, a proposta 

foi aprovada por todos. Posteriormente foi apresentada solicitação de estudantes do curso de psicologia da Unimep para  

entrevista com três representantes voluntários deste Conselho, sendo estes a presidente Rosimeire Aparecida Bueno Jorge,  

Vaine  Regina  Rezende  Spadotto  e  Silvia  Del  Carmen  Perez  Espinosa  Gonçalves,  ficando  sob  responsabilidade   da  

secretária executiva o contato para agendamento das entrevistas. Foi colocado pela presidente, proposta de alteração da  

agenda das próximas reuniões, uma vez que as  conselheiras representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social,  

estarem participando de capacitação para técnicos da Semdes, onde, as datas coincidem com reuniões deste conselho, a  

plenária aprovou as alterações, ficando agendado as próximas datas  para os dias dois e dezesseis de maio e nos dias seis e  

vinte de junho, voltando a agenda normal  para o mês de julho de dois e doze . Em seguida foi apresentado as entidades que  

deram entrada com documentação  para o Plano de Acompanhamento 2012, sendo assim, Silvia solicitou voluntários para 

fazerem visitas às instituições, e a secretária executiva entrará em contato com todos conselheiros para agendamento das  

mesmas. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião e eu, Vaine Regina Rezende Spadotto, lavrei a presente ata,  

que segue assinada por mim e pela vice-presidente. Piracicaba, 19 de abril de 2012.
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